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Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie
głosów ASM GROUP S.A

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect” oraz art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent") informuje, iż w dniu
2 grudnia 2015 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza tj. Green S.r.l.
w likwidacji z siedzibą w Rzymie pod adresem, 00192 Rzym, Włochy,
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw pod numerem 08565420018 (dalej:
„Green”) zawiadomienie o zawarciu w dniu 27 listopada 2015 roku, przez tego
akcjonariusza, transakcji nabycia 2.033.814 akcji Emitenta (dalej: „Akcje”)
zrealizowanej poza obrotem zorganizowanym.
W wyniku nabycia Akcji akcjonariusz Green S.r.l. w likwidacji przekroczył próg
5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zgodnie z treścią otrzymanego od Green S.r.l. w likwidacji zawiadomienia,
przed dokonaniem opisanej transakcji akcjonariusz posiadał 2.033.813 akcji
Emitenta, które stanowiły 3,44% kapitału zakładowego oraz dawały prawo do
2.033.813 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 3,44% w
ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Treść:

Po dokonaniu raportowanej transakcji akcjonariusz posiada 4.067.627 akcji
Emitenta, stanowiących 6,89% kapitału zakładowego Emitenta dających prawo
do 4.067.627 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,89%
w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Zgodnie z treścią zawiadomienia nie istnieją, ani nie istniały w dacie nabycia
akcji podmioty zależne od Green S.r.l. w likwidacji, które posiadałyby akcje
Emitenta.
Ponadto, nie występują ani nie występowały w dacie nabycia Akcji osoby
trzecie, z którymi Green S.r.l. w likwidacji zawarłyby umowę, której
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Doręczone Emitentowi Zawiadomienie od akcjonariusza datowane jest na
dzień 30 listopada 2015 roku.
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